
Holsted Nyt 

 

Send mail med kommende arrangementer og aktiviteter så de kan komme med i nyhedsbrevet, 
der forventes udsendt ca hver 14. dag – mail post@holstednyt.dk     
Se flere kommende arrangementer og aktiviteter www.holsted6670.dk – arrangementer  
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk  

Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk     

Nyhedsbrev nr 2018-4 februar 

Søndag d. 25. februar kl 14.30 – søndagscafe 

Vadehavskoret fra Hviding, bestående af 9 medlemmer, vil komme og underholde  

med sang og musik. Mød op til en hyggelig eftermiddag. 

Pris: 40,- kr inkl. Kaffe 

Arrangør: Ældre Sagen – kontaktperson: Yrsa Christensen – tlf 75 39 84 13 / 20 45 95 76 

Mødested: Blomsterengen Ældrecenter, Blomsterengen 42  

Mandag d. 26. februar kl 10-12 – mal på sten 

vi tager ud til skov eller strand og finder forskellige sten. Vi kører i egne biler, medbring selv kaffe. 

De efterfølgende 3 mandage – d. 5. – 12. og 19. marts mødes vi og maler stenene. 

Du må gerne medbringe dine egne sten til at male på. 

Tilmelding: senest d. 21. februar – Midtpunktet 

Tovholder: Kirsten Tollak, Pia Lykke Madsen og Inga Hansen 

Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96 

Mandag d. 26. februar kl 14-16 – syng sammen med Bjarne Hansen 

vi mødes til et par hyggelige timer, hvor Bjarne spiller til fællessang. 

Pris: 40,- kr inkl. Kaffe og brød 

Tilmelding og betaling: senest d. 19. februar i Midtpunktet 

Mødested: Midtpunktet, Højmarksvej 18 – kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96  

Fredag d. 2. marts kl 17 – børne- og juniorkirke 

vi fortsætter med børnekirke for familier med børn og unge indtil konfirmationsalderen. 

Vi glæder os til gensyn med jer, der har fulgt børnekirken over flere år og med jer, 

som har lyst til at komme for første gang. 

Vi begynder med en kort gudstjeneste i børnehøjde, derefter spiser vi pizza i Sognegården. 

Arrangør: Kirkerne i Holsted – kontaktperson: Helle Yskes – tlf 75 39 20 45, mail: hdy@km.dk  

Mødested: Holsted kirke, Vestergade 11 
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